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ফাফা ভা নপর আফাদত কযতত ননতলধ কযতর 
তাতদয ননতলধ শানা নক জরুনয? 

 
প্রশ্নঃ 
ফাফা ভা নপর আফাদত শমভন, তাাজ্জুদ, নয়াভ আতযানদ কযতত ননতলধ 
কযতর তাতদয ননতলধ শানা নক জরুনয?  

প্রশ্নকাযী- অফদুল্লা আফতন অভাদ 
 
ঈত্তয:   
একজন ভুনভতনয জীফতন নপর আফাদততয গুরুত্ব নযীভ। নপর 
আফাদততয ভাধযতভ ভুনভতনয ইভান নিারী য় এফং পযজ অভতরয 
ত্রুনি নফচ্যযনত ূর্ণতা রাব কতয। অল্লা তায়ারায অতদ-ননতলধ ারন 
কযা ও গুনা শেতক ফাাঁচ্া জ য়। 
ী াদীত এততে, নপর আফাদততয ভাধযতভ ভানুল অল্লা তায়ারায 
ননকিয রাব কতয। -ী ফুখাযী ৬৫০২  
য ানদত এততে,  

ما حياسب بو العبد يوم القيامة صالتو، فإن وجدت اتمة كتبت اتمة، وإن   أول
كان انتقص منها شيء، قال: انظروا ىل جتدون لو من تطوع يكمل لو ما 

رواه –ضيع من فريضة من تطوعو، مث سائر األعمال جتري على حسب ذلك 
( وقال الرتمذي: 614( والرتمذي )446( وأبو داود )644النسائي )

 .حسن يثحد
“নকয়াভততয নদন ফণপ্রেভ ফান্দায নাভাতময নতফ শনয়া তফ। 
নযূর্ণ াওয়া শগতর নযূর্ণ নফননভয় শদয়া তফ। অয মনদ পযজ 
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নাভাতম শকাতনা ত্রুনি োতক, অল্লা তায়ারা ফরতফন, শদখ অভায 
ফান্দায শকাতনা নপর নাভাম অতে নক না, মা দ্বাযা তায পযম নাভাতময 
ত্রুনি ূযর্ কযা মায়। এযয নযানয অভতরয নতফও একআবাতফ 

শনয়া তফ।” –জাতভ’নতযনভনম ৪১৩, ুনাতন নাায়ী ৪৬৬, ুনাতন 
অফু দাঈদ, ৮৬৪  
অয অভাতদয অভর শম কততা ত্রুনিূর্ণ, তা শতা ফরাআ ফাহুরয। ুতযাং 
ফভয় নপর ফাদ শদয়া ফযআ একজন ভনুভতনয যকাতরয নাজাততয 
জনয ঝযাঁনকূর্ণ। 
তাোড়া নপর অভর অরাদা অরাদা প্রনতনি অভর নপর তরও 
ভনিগতবাতফ নপর অভতরয প্রনত মত্নফান োকা পযজ। শকঈ মনদ 
ফভয় কর নপর অভর ফাদ নদতয় শদয়, তাতর শ গুনাগায তফ।  
ুতযাং নতা ভাতায জনয ন্তানতক ফভয় নপর আফাদত শেতক ফাযর্ 
কযায নধকায শনআ। শকঈ মনদ কতযন, তাতর তাতদয এআ ফাযর্ ভানয 
কযা ন্তাতনয জনয জাতয়ম নয়। একআবাতফ তাযা মনদ প্রতয়াজতন দ্বীন 
ও ইভান অভতরয প্রনত গুরুত্বীনতায কাযতর্ নপর আফাদত শেতক 
ফাযর্ কতযন, তফুও তাতদয ফাযর্ ভানয কযায ুতমাগ শনআ। এফ শেতে 
তাতদয ফাধা ঈতো কতযআ নপর আফাদত কযতত তফ। ততফ ফণাফস্থায়আ 
তাতদয তে দাচ্ায ফজায় যাখতত তফ। প্রতয়াজতন কখতনা তাতদয 
তগাচ্তয নপর আফাদত কযতফ এফং তাতদযতক ুন্দযবাতফ  ফুঝাতনায 
শচ্িা কযতফ। 
যাাঁ, ভা-ফাফা মনদ মনুিংগত শকাতনা কাযতর্ ন্তানতক নফতল শকাতনা 
নপর আফাদতত ফাধা শদন ফা নফতল শকাতনা ভতয়য জনয ফাযর্ কতযন; 
শমভন নপর শযামায কাযতর্ মনদ ন্তাতনয স্বাস্থযগত স্বাবানফক েনতয 
ম্ভাফনা োতক ফা ন্তাতনয নপর নাভাতময কাযতর্ শখদভততয ভুখাতেী 
ভা-ফাফায কি য়, তাতর তাতদয এআ ফাযর্ ভানয কযা ন্তাতনয জনয 
জরুনয। ফযং এতেতে নতা ভাতা ফাযর্ না কযতরও এযকভ নপর 
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অভরগুতরা অাতত ফন্ধ শযতখ মোম্ভফ নযানয নপর অভর কযা 
এফং নতা ভাতায শখদভত অঞ্জাভ শদয়া ন্তাতনয দানয়ত্ব। -
অরপাতাওয়ার কযফযা, আফতন তাআনভয়া য.: ৫/৩৮১; 
অরপাতাওয়ার নপকনয়া, আফতন াজায াআতানভ য.: ৫/৬-৯; 
অরফারুয যানয়ক: ৫/৭৮; যদু্দর ভুতায: ৪/১২৪-১২৫ 
 

অফু ভুাম্মাদ অব্দলু্লা অরভানদ (ঈনপয়া অনহু) 
০৭-১১-১৪৪২ ন. 
১৯-০৬-২০২১ আং 

 


